
Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace,  

se sídlem č. p. 49, 750 02 Stará Ves, IČ: 75026511  

E-mail: zsms.staraves@gmail.com 

Mobil: 602 188 218 

Zápis k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021 

     Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva 

proběhnou letos také zápisy do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců.  

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ stanovuji období od  

5. 5. 2020 do 11. 5. 2020.  

 

Formulář Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si stáhněte na webových stránkách 

školy https://zsstaraves.cz .  

Můžete i osobně vyplnit 5. května 2020 v čase od 8. hodin – do 16. hodin. 

Žádosti je možné doručit následujícími způsoby: 

1) do datové schránky školy: 7udmhqc 

 

2) e-mailem na adresu zsms.staraves@gmail.com s uznávaným elektronickým podpisem 

(nelze poslat prostý e-mail) 

 

3) poštou na adresu ZŠ a MŠ Stará Ves, Stará Ves 49, Přerov, 75002, 

 (možnost uložení do naší poštovní schránky) 

 

4) osobní podání po telefonické domluvě na termín 5. května od 8 hodin do 16 hodin, aby 

nedocházelo k vyšší koncentraci osob ve škole, prosím volejte na domluvení se času – 

778 41 51 24 

 

Prosíme také o odeslání nebo odevzdání kopie rodného listu a doložení řádného 

očkování dítěte. 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost 

se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.  

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:  

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – (příloha Čestné prohlášní) 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o 

přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Mgr. Kateřina Vansová 

                                                                                                                    ředitelka školy 

 


